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ηµα εντοπισµού συχνότητας IntelliTune

 iPod σας µέσω του στερεοφωνικού του αυτοκινήτου σας µε αυτό το έξυπνο TransDock. 

IntelliTune εντοπίζει µε ένα µόνο άγγιγµα την ιδανική συχνότητα µετάδοσης του iPod σας 

ιοφώνου FM του αυτοκινήτου σας. Συνδέει και φορτίζει το iPod σας µε ασφάλεια και 

 για άνετη τοποθέτηση.

ύστε το iPod στο αυτοκίνητό σας
άδοση του ήχου άλλων συσκευών µέσω της υποδοχής εισόδου Aux
εση στην είσοδο aux του αυτοκινήτου σας ή το κασετόφωνο µέσω της εξόδου AV
ακολουθήστε βίντεο στο σύστηµα ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου σας µέσω της εξόδου AV.
πός FM που µεταδίδει ήχο µέσω του ραδιοφώνου FM του αυτοκινήτου σας
απαιτείται εγκατάσταση

µα εντοπισµού συχνότητας FM IntelliTune
ntelliTune βρίσκει ανοιχτές συχνότητες FM µε ένα κλικ
ογραµµατιζόµενες προρυθµίσεις FM για εύκολη ανάκληση

ική πρόσβαση
αλές κιτ στηρίγµατος αυτοκινήτου µε ευέλικτο στέλεχος και περιστρεφόµενη βάση

ν κινήσει
τιση από πρίζα 12V
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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

12,7 x 18,4 x 5,08 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,28 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,15 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,13 κ.
• EAN: 87 12581 43223 2
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,76 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38,6 x 10,7 x 20,3 εκ.

• Καθαρό βάρος: 0,90 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,86 κ.
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 12,08 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39,4 x 12,5 x 42 εκ.
• Καθαρό βάρος: 5,40 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 6,68 κ.
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 36
•

TransDock
µε IntelliTune Για iPod 
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